UCHWAŁA NR LII.150.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Szczecinek
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk
2. Marek Fras
3. Katarzyna Korkus

- Przewodniczący
- Członek
- Członek
pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty w latach 2021-2030, na warunkach określonych we wniosku,
kredytu w kwocie 8 000 000 zł zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Uzasadnienie
Wniosek Burmistrza Szczecinka z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii
o możliwości spłaty w latach 2021-2030 kredytu w kwocie 8 000 000 zł wpłynął do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 12 marca 2021 r. Celem zaciągnięcia planowanego
kredytu jest pokrycie planowanego deficytu budżetu.
We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które zostały
uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) termin przekazania kredytu: czerwiec - grudzień 2021 r.,
2) termin spłaty należności głównej:
2025 r. – 1 333 332,00 zł,
2030 r. – 1 333 340,00 zł.
2026 r. – 1 333 332,00 zł,
2027 r. – 1 333 332,00 zł,
2028 r. – 1 333 332,00 zł,
2029 r. – 1 333 332,00 zł,
3) kwota i termin zapłaty odsetek:
2021 r. – 41 616,44 zł,
2022 r. – 124 000,00 zł,
2023 r. – 124 000,00 zł,
2024 r. – 124 339,73 zł,
2025 r. – 114 482,96 zł,
2026 r. – 93 816,32 zł,

2027 r. – 73 149,67 zł,
2028 r. – 52 648,17 zł,
2029 r. – 38 606,20 zł,
2030 r. – 11 149,73 zł.

Podstawę zaciągnięcia kredytu objętego wnioskiem stwarza uchwała
Nr XXXII/290/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu oraz uchwała budżetowa Miasta Szczecinek na 2021 rok.
Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata
2021 - 2030, ustalonej uchwałą Nr XXXI/289/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 stycznia
2021 r. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu z tytułu spłaty łącznej
kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kredytu wskazanego w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

